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AZ IMA SZÜKSÉGES VOLTA 

 

Lekció: 1Kir 18 válogatott versei 

Textus: Jak 4,2 

Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok 

célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem 

kéritek. 

 

KT! 

Az elmúlt héten olvastam egy ragyogó prédikátorról, aki bárhova ment, 

nagy tömegeket lelkesített fel ragyogó ékesszólásával, kulturált beszédével 

és a géniuszával. Az értelem és a tudás minden vonzó ajándékával 

rendelkezett. Mindenütt vele volt egyik szegény, vak testvére is, akinek 

egyáltalán nem voltak ajándékai, hanem egyszerűen szent életet élt, és 

térdepelve imádkozott, míg az erő és intelligencia embere prédikált. Egy 

napon, amikor a gyülekezet megint föllelkesült és szokatlan tűzbe jött a 

prédikációtól, a prédikátornak látomása volt. Látta, hogy megnyílt az ég, és 

a nagy trón dicsősége áradt le a földre. De azt is észrevette, hogy 

legnagyobb meglepetésére a mennyei dicsőség nem az ő fején nyugodott 

meg, hanem a lábánál térdeplő alázatos testvérén, és az ő arcáról 

tükröződött tovább a tömegre. Attól kezdve már tudta, hogy az erő nem az ő 

ékesszólásából származott, hanem mellette térdelő testvérének tiszta 

életéből és buzgó imádságaiból. 

Ugyanitt a következőt olvastam az imádságról: 

Kevés ima, kevés ige - beteg élet 

kevés ima, sok ige - száraz élet 

sok ima, kevés ige - rajongó élet 

sok ima, sok ige - egészséges élet 

 

Jakab apostol azt írja, 

 hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

Az imádságról beszél az apostol, 

 és ma én is ez alapján az ige alapján  

  az imádság fontosságáról szeretnék beszélni. 

 

Mert valljuk meg őszintén, 

 hogy sokszor zavarba jövünk az imádkozás kapcsán, 

  h. vajon mi a célja az imának, 

  h. kell-e imádkozni egyáltalán, 

  és ha kell, akkor miért kell imádkozni? 

 

Az Úr Jézus példát adott számunkra az imádkozással kapcsolatban is. 

Az Ő példájából azt láttuk, 

 hogy Ő folyamatos kapcsolatban volt az Atyával. 

Számtalanszor olvasunk arról, 

 hogy Jézus imádkozott. 

 

Pál apostol is azt írja a 1Thessz 5: 17-18-ban: 

Szüntelenül imádkozzatok,  

mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által. 

 

Azt látjuk, 

 hogy Isten akarata az imádság. 

De miért? 

Miért akarja Isten,  

 hogy imádkozzunk Hozzá? 

Az úri imában így tanít Jézus, 

 hogy így imádkozzunk: 

  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! 

 



Másik helyen viszont azt olvassuk, 

 hogy Jézus ezt mondja: 

ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől,  

hogy mit egyetek;  

Tekintsétek meg a hollókat, 

 hogy nem vetnek, sem nem aratnak;  

kiknek nincs tárházuk, sem csűrük;  

és az Isten eltartja őket:  

mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? 

 

Isten tehát ismeri a mi szükségeinket, 

 de mégis imádkoznunk kell a mindennapi kenyérért. 

 

Vagy pl. miért kell imádkoznunk azért, 

 h. legyenek megtérések, legyen ébredés, 

 v. hogy egy családtagunk Istenhez térjen? 

Hiszen Istennek is ez az akarata. 

Pont ezt szeretné.  

 Hogy egyre többen megtérjenek Hozzá, 

 fogadják be a szívükbe Jézust. 

 

Miért kell akkor ezért imádkozni? 

 

KT! 

Jakab apostol azt mondja, 

 hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

És aztán felhozza példaként Illés prófétát. 

 

Ki volt ez az Illés? 

És mikor, 

 hogyan 

 és miért imádkozott? 

 

A Királyok 1. könyvében olvashatunk róla. 

Ebben az időben Aháb király uralkodott Izráelben, 

 és egy szomszédos király lányát vette el. 

A királynővel azonban bejött az országba a bálványimádás is. 

Hozta magával a saját országának Baál-kultuszát, 

 a Baál papokkal együtt, 

és a király engedett neki. 

 

Az élő Isten helyett a népet is arra kényszerítették, 

 hogy bálványokat imádjanak. 

Jézabel királynő üldözni kezdte és megölette Isten papjait. 

 

Isten pedig, 

 mivel elfordult Tőle választott népe, 

  büntetésképpen 3 és fél éven keresztül nem adott esőt. 

 

Én jártam Izráelben, 

 és el kell, hogy mondjam, 

hogy egy olyan vízszegény országról beszélünk, 

 ahol amúgy sincs sok eső. 

 

A csapadék és a víz kincset jelent. 

És ha több mint 3 évig nem esik eső, 

 akkor az egyenlő a halállal, az éhínséggel, a pusztulással. 

 

Isten pedig azért, 

 hogy népét és a királyt újra magához térítse, 

  a legfontosabbat, a vizet zárja el egy időre. 

KT! 

Úgy gondolom,  

 tanulhatunk ebből. 

Ha egy nép elfordul az élő Istentől, 

 annak következménye van. 



És Isten sokszor próbákat is megenged csak azért, 

 hogy az emberek visszataláljanak az élő Istenhez. 

 

Isten kiválaszt egy embert, 

 Illés prófétát, aki a királyhoz megy,  

és azt mondja neki, 

 mivel a király elfordult Istentől,  

  évekig szárazság lesz, nem lesz eső. 

 

Majd Isten csodával határos módon  

 kiszabadítja Illést a veszedelemből, 

  és jön a szárazság. 

Ezt követően pedig Isten 3 és fél év elteltével megszánja népét, 

 és Illésnek azt mondja: 

 

„Menj, jelenj meg Ahábnál, 

 mert esőt akarok adni a földre.” 

Majd azt olvassuk, 

 hogy miután Isten üzenetét átadja Illés a királynak, 

imádkozni kezd. 

Felment a Karmel hegy tetejére, 

 a földre kuporodott, 

 és az arcát a térdei közé hajtotta. 

 

Arról olvasunk, h. 7x is imádkozott. 

7x is kérte Istent, 

 hogy adjon esőt. 

 

Majd hetedjére a szolga jelentette neki, 

 h. „tenyérnyi felhő jön a tengerből” 

És ezután 3 és fél év után, 

 eleredt az éltető, áldást jelentő eső. 

 

 

KT! 

Most felvetődik a kérdés. 

Vajon kinek az ötlete és akarata volt az, 

 hogy esőt küldjön? 

Kinek a kezdeményezése volt? 

 

A válasz az, hogy Istené,   

 nem pedig Illésé. 

 

Akkor miért volt szükség emberi imára, 

 hogy essen az eső? 

És miért kellett olyan sokáig imádkoznia Illésnek? 

 7x is kérnie Istent az esőért? 

 

A 7 a teljesség száma,  

 és ezzel arra tanít minket az Úr, 

  h. addig kell kitartóan imádkoznunk, 

   amíg a feladatot el nem végeztük. 

 

De miért van szükség kitartó imádságra, 

 ha a dolog eleve Isten akarata? 

 

Jakab apostol adja meg a választ. 

 

Azt mondja, 

 hogy Illésnek a buzgó imája állította meg először, 

  majd indította el újra évek múlva az esőt. 

 

KT! 

Az egyetlen logikus válasz, 

 h. miért kellett Illésnek imádkoznia, 

az az, 



 h. Isten úgy határozott, 

  h. embereken keresztül fog munkálkodni. 

 

Isten már a teremtéstől fogva elhatározta ezt, 

 hogy embereken keresztül fog munkálkodni a földön, 

  nem pedig tőlünk függetlenül. 

 

Mindig is így tette, 

 és így teszi ma is. 

Bár Isten mindenható, 

 a Szentírásból világosan kiderül, 

hogy arra korlátozta magát, 

 hogy a földi ügyintézés tekintetében  

  az embereken keresztül munkálkodik. 

 

Vajon nem erről szól a történet végig a Szentírásban? 

 

Istennek hűséges emberekre van szüksége. 

Istennek szüksége van egy népre, 

 akin keresztül munkálkodhat. 

Prófétákra, bírákra van szüksége,  

 akiken keresztül munkálkodhat. 

 

 

Nem ő mondta, 

 hogy kérjük, küldjön munkásokat az aratásba? 

 

De hát az aratás Ura nem akarja ezt jobban, mint mi? 

 

És mégis azt látjuk Illés történetéből,  

 hogy az eső Illés imájának hatására eredt el. 

 

Isten akarta adni az esőt, 

 de szüksége volt ehhez az emberi imára. 

 

KT! 

 

Egy másik igehely is alátámasztja azt, 

 hogy bár Istené minden hatalom, 

 h. Ő független minden teremtett dologtól, 

  mégis szüksége van az imáinkra. 

 

Ezékiel 22. részének 30-31. verseiben olvassuk: 

Kerestem köztük valakit, aki építené a falat,  

és odaállana a résre színem elé az országért,  

hogy ne pusztítsam el, de nem találtam.  

31 Ezért kitöltöm rajtuk dühömet,  

megsemmisítem őket haragom tüzével,  

fejükre olvasom tetteiket! - így szól az én Uram, az Úr. 

 

 

Mellbevágó következtetéseket vonhatunk le ezekből a versekből. 

Isten szentsége,  

 becsületessége, 

 igazsága   nem teszi lehetővé számára, 

   hogy szemet hunyjon a bűn felett. 

A bűnt el kell ítélni. 

 

De ugyanakkor Isten nemcsak szent, 

 hanem maga a szeretet, 

és az a legfőbb vágya,  

 hogy helyreállítson minket 

  és könyörüljön rajtunk. 

hiszen Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában. 

Ő maga a szeretet. 

 



És aki Hozzá jön, 

 azon Ő könyörül. 

Alig várja, 

 hogy Elé járuljunk, 

alig várja, 

 hogy megbocsáthasson. 

 

 

 

KT! 

Az iménti Ige is erről beszél. 

Mintha ezt mondaná Isten ebben a versben: 

 Miközben igazságérzetem ítéletért kiáltott, 

  szeretetem megbocsátást kívánt. 

Ha találtam volna egy embert, 

 aki megkér, 

  hogy kegyelmezzek meg ennek a népnek, 

   akkor megtettem volna. 

Akkor megmutattam volna szeretetem és könyörületem. 

Mivel azonban nem találtam senkit, el kellett pusztítanom őket. 

 

KT! 

Ezek az igék mind arról beszélnek, 

 amiről Jakab apostol is ír, 

 mégpedig hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

 

Azért mondja Jézus Mt 7,7-ben: 

Kérjetek és adatik néktek. 

 

És sokszor ugyan el vannak készítve Isten ajándékai. 

Sokszor már kész a szabadítás.  

Isten nyújtaná,  

 már ott van a kezében, 

de mi mégsem nyújtjuk a kezünk.  

Várjuk, hogy adja, 

 de nem kérjük, 

és mivel nem kérjük, 

 mivel nem imádkozunk érte, 

  ezért nem kapjuk meg. 

 

 

 

Jakab 4,2: 

Kívántok valamit, és nem kapjátok meg,  

öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni,  

harcoltok és viszálykodtok.  

Mégsem kapjátok meg azért,  

mert nem kéritek. 

Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg,  

mert rosszul kéritek:  

csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. 
 

 

Nem hiába halljuk a biztatást: 

 Szüntelenül imádkozzunk. 

Ha mosogatunk, 

  ha ebédet főzünk, 

 és Isten a szívünkre helyez egy problémát, 

  imádkozzunk. 

De így tudjunk imádkozni a gyülekezetünkért is. 

Tudjunk így imádkozni Debrecenért is. 

 hogy legyenek új megtérők, 

  akik Istent keresik. 

Ha nem imádkozunk, 

 ha nem kérjük, akkor nem kapjuk meg, 

  ezt mondja Jakab apostol. 



 

Ugyanakkor azt is mondja, 

 hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 

 

Tanuljunk imádkozni. 

Fogadjuk el, 

 hogy Isten munkatársainak tekint minket, 

  akiket használni akar céljai elérésében. 

Tanuljuk meg, 

 hogy az imádságban erő van. 

Imádkozzunk azért, 

 hogy legyen vágy a szívünkben 

  minél többet imádkozni,  

   szüntelenül imádkozni. 

Ezért imádkozzunk! 

 Ámen. 

 

 


